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Matteüs 22

1 En Jezus antwoordde
en sprak weer in gelijkenissen tot hen en zei:

één of twee dagen na zijn 'intocht' (hfst.21)
deze gelijkenis treffen we uitsluitend hier

gelijkenis in Luc.14:16-24 wijkt af 



Matteüs 22

1 En Jezus antwoordde
en sprak weer in gelijkenissen tot hen en zei:

waarom? >



Matteüs 13

10 En de discipelen kwamen en zeiden tot hem: 
waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen?



Matteüs 13

10 En de discipelen kwamen en zeiden tot hem: 
waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen?

11 Hij antwoordde en zei tegen hen: 
aan jullie is het gegeven
te kennen de geheimen 

van het Koninkrijk van de hemelen, 
maar aan hen is dat niet gegeven.

(...)

hoewel vaak pas later...
van veel gelijkenissen ontbreekt de uitleg

zo ook die van 'het koninklijk bruiloftsmaal'



Matteüs 13

10 En de discipelen kwamen en zeiden tot hem: 
waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen?

11 Hij antwoordde en zei tegen hen: 
aan jullie is het gegeven 
te kennen de geheimen 

van het Koninkrijk van de hemelen, 
maar aan hen is dat niet gegeven.

(...)
13 Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen, 

zodat zij ziende niet zien 
en horende niet horen, noch begrijpen.



Matteüs 22

2 Het Koninkrijk van de hemelen 
is gelijkend op een koning 
die voor zijn zoon een bruiloft aanricht.

lett. meervoud: 'huwelijksfestiviteiten';
Gr. 'gamous' > monogamie, polygamie;

bekend beeld van het beloofde Koninkrijk 
op aarde - nieuw (huwelijks!)verbond
(Jes.25:6; Openb.19:7,9)



Matteüs 22

2 Het Koninkrijk van de hemelen 
is gelijkend op een koning 
die voor zijn zoon een bruiloft aanricht.

niet: gelijk aan
de bruid b.v. wordt niet 
genoemd en speelt dus geen rol



Matteüs 22

3 En hij stuurde zijn slaven 
om de genodigden te roepen tot de bruiloft. 
Maar zij wilden niet komen.

= een selecte groep
hier: Israël



Matteüs 22

3 En hij stuurde zijn slaven 
om de genodigden te roepen tot de bruiloft. 
Maar zij wilden niet komen.

de bediening van de apostelen in die dagen:
exclusief gezonden tot het huis van Israël
Mat.10:5; Luc.10:1   



Matteüs 22

3 En hij stuurde zijn slaven 
om de genodigden te roepen tot de bruiloft.
Maar zij wilden niet komen.

= de nationale afwijzing van Jezus' boodschap;
over enkele dagen zou Jezus worden gekruisigd



Matteüs 22

4 Wederom stuurde hij andere slaven zeggende: 
zegt tot de genodigden, neem waar...

= nu met een nieuwe missie: 
na Christus' opstanding



Matteüs 22

4 ... mijn maaltijd heb ik gereed gemaakt, 
de stieren en de vet gemeste beesten 
zijn geslacht en alles is gereed, 
kom hier, tot de bruiloft!

de prediking aan Israël 
in de dagen van 'Handelingen' 



Matteüs 22

5 Maar zij bekommerden zich er niet om 
en zij gingen heen, 
de een naar zijn veld, 
de ander naar zijn handelswaar.



Matteüs 22

6 De overigen nu grepen zijn slaven 
en beledigden en doden hen.

= van de genodigden = Israël



Matteüs 22

6 De overigen nu grepen zijn slaven 
en beledigden en doden hen.

het lot van de (twaalf) apostelen:
gehaat en omgebracht door het volk 



Matteüs 22

7 Maar de koning werd werd boos 
en zond zijn legers 
en bracht die moordenaars om 
en hun stad stak hij in brand.

vervuld in 70 AD 



Matteüs 22

8 Toen zei hij tegen zijn slaven: 
de bruiloft is wel gereed 
maar de genodigden waren het niet waardig.

= de uitnodiging was hen niet waardig
en zij waren de uitnodiging niet waardig



Matteüs 22

9 Ga dan op de knooppunten van de wegen 
en roep zovelen als jullie maar vinden 
tot de bruiloft.

Gr. 'di-exodus':
= waar men de stad uitgaat 



Matteüs 22

9 Ga dan op de knooppunten van de wegen
en roep zovelen als jullie maar vinden
tot de bruiloft.

het Evangelie van het Koninkrijk dat in 
heel de wereld zal worden gepredikt; 
Mat.24:14 



Matteüs 22

10 En die slaven gingen uit naar de wegen 
en zij verzamelden allen die zij vonden: 
boosaardigen zowel als goeden...



Matteüs 22

10 ... En de bruiloft werd vol 
van hen die aan tafel aanlagen.

= de aanvang van de toekomende aion



Matteüs 22

11 Toen de koning nu binnenkwam 
om die aan tafel aanlagen gade te slaan, 
nam hij een mens waar 
die geen bruiloftskleding aangetrokken had.

"klederen des heils", "mantel der 
gerechtigheid", "lofgewaad" - Jes.61:10,3



Matteüs 22

12 En hij zei tot hem: 
kameraad, hoe kwam jij hier binnen
zonder bruilofstkleding? 
En hij verstomde.

> met welk motief? 



Matteüs 22

12 En hij zei tot hem: 
kameraad, hoe kwam jij hier binnen 
zonder bruilofstkleding?
En hij verstomde.

was niet voorbereid op het feest
en had daar dus niets te zoeken  



Matteüs 22

13 Toen zei de koning tegen de bedienden: 
bind zijn handen en voeten, 
werp hem uit in de buitenste duisternis; 
daar zal het geween zijn 
en het knarsen van de tanden.

= de duisternis buiten
> buiten de verlichte feestzaal >  



Matteüs 8

11 Ik zeg tegen jullie 
dat velen vanuit het oosten en westen 
zullen arriveren en zullen aanliggen 
met Abraham en Izaak en Jakob 
in het Koninkrijk van de hemelen,

12 maar de zonen van het Koninkrijk
zullen buitengeworpen worden 
tot in de buitenste duisternis, 

daar zal het geween zijn 
en het knarsen van de tanden.

= de genodigden = Israël



Matteüs 22

13 Toen zei de koning tegen de bedienden: 
bind zijn handen en voeten, 
werp hem uit in de buitenste duisternis;
daar zal het geween zijn 
en het knarsen van de tanden.

geen uiting van pijn maar 
van woede; Hand.7:54 



Matteüs 22

14 Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren.

= nadere verklaring van het voorgaande



Matteüs 22

14 Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren.

nl. "allen die zij vonden" (22:10)



Matteüs 22

14 Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren.

= van alle aanwezigen in de feestzaal 
waren relatief weinig uitverkorenen

uitverkorenen = de genodigden
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1. deze gelijkenis spreekt van beide roepingen in de 
dagen van het NT aan het genodigde Israël;
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conclusie:

1. deze gelijkenis spreekt van beide roepingen in de 
dagen van het NT aan het genodigde Israël;

2. uitlopend op Jeruzalems verwoesting in 70AD;
3. en van de derde uitzending direct voorafgaand 

aan de bruiloft (= de toekomende aion);
4. tot het uitverkoren volk behoren (lees: genodigd-

zijn) is geen garantie voor deelname aan "de 
bruiloft";

5. deze gelijkenis gaat niet over de tegenwoordige 
tijd: 
• wij maken deel uit van "de zoon van de 

koning"!
• wie vandaag wordt geroepen, wordt ook 

gerechtvaardigd! (Rom.8:30)


